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( فقس کی  ریز  وکین  طابترا   ) 60 امنهر

باتک تاصخشم 

 - 1335، یقن یلع  یهیقف ، هسانشرس : 

تاطابترا تاغیلبت و  تنواعم  يوضر ، سدـق  ناتـسآ  شرافـس  هب  یهیقف ؛ یقن  یلع  هدنـسیون  فقـس / کی  ریز  وکین  طابترا  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.یمالسا

.1391، يوضر سدق  تاراشتنا  دهشم : رشن :  تاصخشم 

.م ؛11×17س  .ص 60 يرهاظ :  تاصخشم 

؛60. امنهر تسورف : 

9-52-6543-600-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 . همانباتک تشاددای : 

طابترا ییوشانز --  عوضوم : 

یمالسا تاطابترا  تاغیلبت و  تنواعم  .يوضر  سدق  ناتسآ  هدوزفا :  هسانش 

يوضر سدق  یتاراشتنا  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

1391 4 فلا HQ743/ف74 هرگنک :  يدنب  هدر 

306/81 ییوید :  يدنب  هدر 

2828394 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا

ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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اه شسرپ 

فقس کی  ریز  وکین  طابترا 

: میا هداد  ناماس  ریز  ياه  هغدغد  هب  ییوگ  خساپ  يارب  ار  راتشون  نیا 

؟ دوش یم  زیامتم  ملاسان  ۀطبار  زا  هنوگچ  تسیچ و  يرهوش  نز و  ملاس  ۀطبار   ؟

؟ دراد يدربراک  ياهراکهار  اه و  هناشن  هچ  یمالک  يوکین  طابترا   ؟

؟ میشخبب قمع  ار  نآ  میزاس و  رارقرب  یمالکریغ  يوکین  طابترا  هنوگچ  نامرسمه ، دوخ و  نیب   ؟
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ریوصت
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دمآرد . 1

ریوصت

ص:7
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ردقره .دهد  یم  لیکشت  ار  هداوناخ ، ینعی  یعامتجا ، داهن  نیرت  یتایح  یلـصا و  نوتـس  جاودزا  نیا  .دوش  یم  يراذگ  هیاپ  جاودزا  نامیپ  اب  هداوناخ 
.دـنوش یم  تیبرت  یقفوم  طاشناب و  ِنادـنزرف  دوش و  یم  رت  افـصاب  رت و  نیریـش  یگدـنز  دـشاب ، رت  هبذاجُرپ  رت و  ملاس  رتهب و  نارـسمه  نایم  طباور 

یفطاع و ِرادتقا  ماکحتسا و  تمالس ،

يریگرد زا  يریگـشیپ  یگدـنزاس و  تهجرد  مزال  ياه  یهاگآ  بسک  یعامتجا و  شنیب  تریـصب و  زا  اضعا  يرادروخرب  ورگ  رد  هداوناخ  یقطنم 
طباور زا  یناشن  نآ ، رد  هک  دنروآ  یم  دیدپ  لزلزتم  يا  هعماج  لزلزتم ، هتخیـسگ و  ماجل  ياه  هداوناخ  دیدرت ، یب  .تساه  يور  جک  اهداضت و  اه و 

.دماجنا یم  هداوناخ  ماظن  ندیشاپ  مهزا  هب  دبای و  یم  شیازفا  زور  هبزور  قالط  نازیم  دنوش ، یمن  تفای  ملاس 

.دنا هتفرگن  دای  ار  هداوناخ  ةرادا  تراهم  ینعی  دنناد ؛ یمن  ار  ندوب  درم  ندوب و  نز  رنه  ملاس ، ۀطبار  ِيرارقرب  رد  نادرم ، نانز و  زا  یـشخب  هنافـسأتم 
.تسا هدش  اه  هداوناخ  ياضف  يدرس  ببس  رما ، نیمه  تسا و  زیچان  رایسب  نارسمه  نیب  یمالک  طابترا  يرارقرب  نامز  نیگنایم  هزورما ،

.دنک یم  یسررب  ار  هداوناخ  رد  هدنزاس  ملاس و  طباور  يرارقرب  رثؤم  ياهراکهار  راتشون  نیا 
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طابترا موهفم  . 2

ریوصت
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یمالک و ياه  تروص  هب  هک  یکرتشم  میهاـفم  زا  يرادرب  هرهب  اـه و  نآ  مهف  تاـعالطا ، لاـقتنا  يارب  هنیمز  يزاـس  مهارف  زا  تسا  تراـبع  طاـبترا 
يارب يا  هراگنا  نینچمه ، .تساه  نآ  هب  یـشخب  انعم  تاعالطا و  لدابت  لماع  طابترا  رگید ، ترابع  هب  .دیآ  یم  دیدپ  درف  دنچ  ای  ود  نیب  یمالکارف 

.دوش یم  بوسحم  راتفر  رییغت  يارب  يا  هلیسو  دارفا و  شجنس 

یمدآ تاطابترا  ًالوصا  .دراد  تلاخد  بهذم  ملع و  یـشیوخو ، موق  يرهاظ ، عضو  نابز ، تیلاعف ، ترواجم ، یتسیز ، مه  دـننام  یلئاسم  طابترا ، رد 
ناسنا هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  .تساه  ناسنا  دوجو  ِمهم  یـساسا و  ياهزاین  زا  یکی  هک  درک  ریـسفت  تاعالطا  ۀلدابم  ای  لاقتنا  دنیارف  ناوت  یم  ار 

.دنوش یم  التبم  یناور  تالکشم  هب  اسب  هچ  هدش و  هدرسفا  تعرس  هب  دنوش ، یم  مورحم  یطابترا  هنوگره  زا  هک  ینامز  اه 
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طابترا ۀنیمز  . 3

ریوصت

ص:11

( فقس کی  ریز  وکین  طابترا   ) 60 www.Ghaemiyeh.comامنهر ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


زا يردـپ  ةداوناخ  رد  طابترا  .دراذـگ  یم  ریثأت  نانآ  طـباور  ماـمت  رب  دـیآ و  یم  دوجو  هب  ناـش  یگدـنز  رذـگ  رد  صاخـشا ، یطاـبترا  ياـه  هنیمز 
ياه هنیمز  رد  توافت  هکنیا  .دریگ  یم  همـشچرس  نیـشیپ  ۀنامیمـص  طـباور  ياـه  هبرجت  نارگید و  اـب  هطبار  يرارقرب  یگنوگچ  تیـسنج ، گـنهرف ،

رـسمه یطابترا  ۀـنیمز  زا  هک  یماگنه  .دراد  نیفرط  یهاگآ  هب  یگتـسب  دـهاک ، یم  نآ  تیفیک  زا  ای  دـنک  یم  کمک  رتهب  ۀـطبار  داـجیا  هب  یطاـبترا 
(1) .دوش یم  زاس  لکشم  اسب  هچ  ام ، روصت  نیا  یلو  دراد ؛ ام  دننامه  يا  هنیمز  هک  مینک  یم  روصت  هابتشا  هب  میرادن ، یهاگآ  نامدوخ 

ود زا  درم  نز و  هک  دـنناد  یمن  اه  جوز  زا  يرایـسب  هنومن ، يارب  .تسا  تیـسنج  طابترا ، ۀـنیمز  رد  جـیار  ياه  توافت  زا  یکی  هنامیمـص ، ۀـطبار  رد 
ندش فرطرب  راظتنا  دنک ، یم  حرطم  نانآ  يارب  ار  شلکشم  یسک  یتقو  هک  دنرواب  نیا  رب  اهدرم  ِرتشیب  دننک : یم  هدافتسا  توافتم  یطابترا  ةویش 

ص:12

ص47. یغاد ، هچرق  يدهم  ۀمجرت  نارسمه ، ۀطبار  نارگید ، ماچنیف و  کنارف  - . 1
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تالکـشم نتـشاذگ  نایمرد  هک  دـنرواب  نیا  رب  اه  نز  ِرتشیب  یلو ، دـنهد ؛ یم  هئارا  لکـشم  يارب  یلح  هار  گنرد  یب  لـیلد ، نیمه  هب  دراد و  ار  نآ 
.تسا تیامح  ساسحا  هب  ندیسر  ییوجدنویپ و  يارب  یهار  دنکن ، لح  ار  نانآ  لکشم  رگا  یتح  نارگید ، اب  دوخ 

رد .دهد  یم  ناشن  لح  هار  درم  دنک و  یم  تیاکش  شتالکـشم  زا  نز  دوش : یم  یتحاران  داجیا  ببـس  عقاوم ، بلغا  رد  عوضوم ، نیا  هب  یهجوت  یب 
اهنت شرسمه  هک  دسرب  هجیتن  نیا  هب  مه  درم  دهد و  یمن  شوگ  وا  نانخس  هب  شرسمه  هک  دنک  ساسحا  نز  رگا  تسین  بیجع  زگره  تیعقوم ، نیا 
نیا راتفرگ  درم ، نز و  یطابترا  ياه  هنیمز  توافت  زا  هاگآ  ِجوز  .دـهد  یمن  تیمها  وا  ِيداهنـشیپ  ياه  لح  هار  هب  زگره  اریز  دراد ، تیاکـش  دـصق 

(1) .دنا هاگآ  يرگید  روظنم  زا  ود  ره  اریز  دنوش ؛ یمن  طابترا  زا  تسردان  تشادرب 
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ص32. رترب ، تیبرت  نایداهرف ، اضر  - . 1
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ریوصت
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طباور عاونا  . 4

همدقم

ریوصت
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: درک میسقت  برخم  ملاسان و  طباور  هدنزاس و  ملاس و  طباور  ِعون  ود  هب  ناوت  یم  ار  درم  نز و  لباقتم  طباور 

هدنزاس ملاس و  طباور  . 1.4

نیا رد  دنراد و  یگنهامه  رگیدکی  اب  دننک ، یم  تکراشم  بسانم  ییاضف  رد  تاساسحا ، تاعالطا و  ۀـلدابم  رد  نیفرط  هدـنزاس ، ملاس و  طباور  رد 
طابترا اـهدروخرب و  رد  ساـسا ، نیارب  .دـنا  لـئاق  شزرا  يرگید  يارب  هک  روط  ناـمه  دـنریگ ؛ یم  رظنرد  دوخ  يارب  ییازـسب  شزرا  ود  ره  طاـبترا 

وا رد  ار  تمارک  دنـشوک  یم  دننادب ، تزعاب  تیـصخشاب و  يدوجوم  ار  رـسمه  رگا  دننک : یم  راتفر  وا  زا  دوخ  تشادرب  ۀـیاپ  رب  يرگید ، اب  ناشیاه 
تمارک ياراد  ار  وا  رگا  دننک و  تیوقت 

ص:16
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(1) .دننک یم  ریقحت  ار  وا  دننادن ، سفن 

یشان نیا ، دشاب و  راوتسا  یناسنا  دارفا  لباقتم  مارتحا  سفن و  تزع  تیـصخش و  میرکت  ۀیاپ  رب  هک  تسا  ملاس  هدنزاس و  یطابترا  مالـسا ، هاگدید  زا 
هک نانچ  دـنک ؛ یم  نمیا  اه  شنت  اه و  يراگزاسان  اه و  فارحنا  رباربرد  ار  دارفا  طـباور ، نیا  .دـشاب  رادروخرب  تمارک  زا  زین  دوخ  هک  تسا  نآ  زا 

(2)« .تسا زیچان  راوخ و  شرظن  رد  یناسفن  ياهاوه  دشاب ، رادروخرب  سفن  تمارک  زا  هک  یسک  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما ،

برخم ملاسان و  طباور  . 2.4

میهفت و یطباور ، نینچ  رد  .تسا  نیفرط  تیصخش  ریقحت  ملاسان ، برخم و  طباور  ساسا 

ص:17

ص49. نامه ، - . 1
ص669. مکحلاررغ ، - . 2

( فقس کی  ریز  وکین  طابترا   ) 60 www.Ghaemiyeh.comامنهر ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 23 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14555/AKS BARNAMEH/#content_note_17_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14555/AKS BARNAMEH/#content_note_17_2
http://www.ghaemiyeh.com


تالـضعم ّلح  يارب  دـنا و  هتفر  ورف  دوخ  ِكال  رد  فرط  ود  زا  کیره  .یـساسحا  یبلق و  ات  تسا  یکیزیف  رتشیب  طابترا ، دوش و  یم  راوشد  مهاـفت ،
.دوش یم  هتسب  هیوس و  کی  هاگ  وگو ، تفگ  دهن و  یم  فعض  هبور  رگیدکی ، اب  نارسمه  طابترا  تلاح ، نیا  رد  .دننک  یم  شالت  دوخ 

نیمه دنرادن و  ار  يرگید  ياهرظن  شریذپ  یگدامآ  نانآ ، زا  یکی  ای  نارسمه ، اریز  تسا ؛ برخم  دشابن ، رـسمه  يدنمـشزرا  ساسارب  هک  یطباور 
ياه يریگرد  بجوم  اه  ضراعت  نیا  یهاگ  .تشاد  دهاوخ  یپ  رد  ار  يراگزاسان  ماجنارس ، دماجنا و  یم  مهافت  كرد و  نتفر  نایمزا  هب  نتفریذپن ،

(1) .دوش یم  یناور  داح  ياه  لالتخا  رگید  يرگشاخرپ و  یگدرسفا ، بارطضا ، دیدش ، یظفل 

ص:18

ص23. رترب ، تیصخش  نایداهرف ، اضر  - . 1
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یمالکریغ یمالک و  طباور  . 5

همدقم

ریوصت

ص:19
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ریوصت
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: درک میسقت  یمالکریغ  يوکین  طباور  یمالک و  يوکین  طباور  ِعون  ود  هب  ناوت  یم  رگید  تهجزا  ار  درم  نز و  ةدنزاس  ملاس و  طباور 

یمالک يوکین  طابترا  . 1.5

هراشا

ار نامروظنم  میهافم و  یناعم و  دناوت  یم  هک  میراد  راکورـس  ینابز  اب  ام  طابترا ، عون  نیا  رد  .تسا  یمالک  يوکین  طابترا  تاطابترا ، عاونا  هلمجزا 
لقن نیا  رد  دهد و  لاقتنا  رگید  صخش  هب  یـصخش  زا  ار  یعوضوم  اه ، نآ  نایب  ياه  هویـش  اه و  لماح  کمک  اب  دناوتب  دیاب  ینابز  نیا  .دهد  لاقتنا 

موهفم و ندـناسر  رد  یناوتان  یمالک و  يوکین  طابترا  رقف  زا  نارـسمه  تارجاشم  رتشیب  .دـشاب  هدـنیوگ  دـننامه  عیاـقو  زا  هدنونـش  ِروصت  لاـقتنا ، و 
.دوش یم  یشان  نتشیوخ  روظنم 

.تسا رت  مکحتـسم  رت و  ملاس  نانآ  طباور  دشاب ، رتوکین  رتشیب و  یفطاع  دـنویپ  یمالک و  طابترا  هچره  نارـسمه ، نیب  هک  دـهد  یم  ناشن  تاقیقحت 
رهوش نز و  یفطاع ، ملاس و  ِیگدنز  رد 

ص:21
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يارب تسا  مزال  روظنم ، نیا  يارب  .دننک  هدافتـسا  یفطاع  یمالک و  طابترا  ۀنامیمـص  هنامرحم و  زیمآ و  تبحم  ياضف  داجیا  يارب  یتصرف  ره  زا  دیاب 
طابترا مه  اب  نارگید ، شیپ  رد  هچ  تولخ و  رد  هچ  هنادازآ ، دنناوت  یم  دنراد و  دامتعا  رگیدـکی  هب  نارـسمه  نآ ، رد  هک  دوش  شالت  ییاضف  داجیا 

.دنراذگب نایمرد  رگیدکی  اب  ار  دوخ  لئاسم  تاساسحا و  اه ، هتساوخ  اه ، هقالع  اه ، ینارگن  دننک و  رارقرب  بسانم  یمالک 

هک تسا  یمالک  نامه  وکین  مالک  .دنک  یم  يزیچ  رب  تلالد  دراد و  ریثأت  هک  تهج  نآ  زا  دنا ، هتفگ  مالک  ار  مالک  هک  دسیون  یم  یناهفصا  بغار 
بولطم راثآ  هب  زین  اـه  هیآ  نیا   (1) ،« بیَّطلا ُِملْکلا  ُدَعْـصی  ِهَیلِإ  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  هک  روط  ناـمه  تسا ؛ بیبـط  تهج  نیا  زا  دراد و  وکین  راـثآ 

اُهلْصَأ ٍهَبیَط  ٍهَرَجَشک  ًهَبیَط  ًهَِملک  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َفیک  َرَت  َمل  َأ  : » دننک یم  هراشا  وکینریغ  مالک  بولطمان  راثآ  وکین و  مالک 

ص:22

.10 رطاف ، - . 1
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رد شا  هخاش  راوتـسا و  شا  هشیر  هک  تسا  كاپ  یتخرد  دـننام  كاپ  ینخـس  هدز : لَثَم  هنوگچ  ادـخ  يدـیدن  ایآ  ...ِءاـمَّسلا =( » ِیف  اـهُعْرَف  ٌِتباـث َو 
تسا كاپان  یتخرد  نوچ  كاپان ، ینخـس  ِلَثَم  و  ٍرارَق =( » ْنِم  اَهل  ام  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍهَثیبَخ  ٍهَرَجَـشک  ٍهَثیبَخ  ٍهَِملک  ُلَثَم  َو   » (1) )؟ تسا نامسآ 

َنیِملاَّظلا َو ُهَّللا  ُّلِضی  ِهَرِخْآلا َو  ِیف  اْینُّدـلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَثی   » (2)( .درادن يرارق  تسا و  هدش  هدـنک  نیمز  يور  زا  هک 
تباث راوتسا  نخس  اب  ترخآ ، رد  ایند و  یگدنز  رد  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ادخ  ُءاشی =( » ام  ُهَّللا  ُلَعْفی 

(3)( .دهد یم  ماجنا  دهاوخب  هچره  ادخ  دراذگ و  یم  هاریب  ار  نارگمتس  دنادرگ و  یم 

ص:23

.24 میهاربا ، - . 1

.26 میهاربا ، - . 2

.27 میهاربا ، - . 3
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یمالک يوکین  طابترا  ياه  هناشن  . 1.1.5

: دنزادرپ یم  ریز  روما  هب  نارسمه  یمالک ، يوکین  طابترا  رد 

یم حرطم  ار  رظندم  ۀلئسم  حیرـص  فافـش و  هدرک و  زکرمت  عوضوم  کی  رب  دننک و  یم  تبحـص  رگیدکی  اب  مارتحا  اب  رهوش  نز و  وگو ، تفگ  رد 
زا هک  یماگنه  .دنوش  یمن  لوغـشم  يرگید  راک  هب  وگو  تفگ  ماگنه  هب  دنهد و  یم  شوگ  رـسمه  ياه  فرح  مامت  هب  هقالع  اب  مادکره  زین ، .دننک 
هک دشاب  مزال  رگا  .دننک  یم  داشرا  ییامنهار و  ار  يو  يداقتنا ، نحل  نودـب  دـشکب ، تسد  يراک  زا  وا  دـنهاوخ  یم  ای  دـنراد  يا  هتـساوخ  يرگید 

دنهد و تکوش  تردـق و  ساسحا  وا  هب  ات  دـننک  یم  دـیجمت  فیرعت و  دوخ  رـسمه  زا  اهداقتنا ، اه و  تفلاخم  نایب  زا  لبق  دـننک ، حرطم  ییاهداقتنا 
.دنزاس یم  مهارف  هدنرب  شیپ  هدنزاس و  ياهداقتنا  يارب  ار  یناور  ۀنیمز  يو ، تاملک  اه و  هدیا  اب  تقفاوم  نایب  اب  هاگنآ ،

یفطاع و ریباعت  اب  .دنراد  یم  مدقم  شیوخ  رب  ار  رسمه  ...و  هویم  بآ و  اذغ و  رد  دارفا ، نیا 

ص:24
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ره .دننک  یم  ینادردق  یسانش و  قح  رگیدکی  زا  دنوش و  یم  لئاق  شزرا  ناشرسمه  تامدخ  تامحز و  يارب  .دننک  یم  ادص  ار  رگیدمه  هنامرتحم 
هبور هرطاخم  اب  ار  یفطاع  طباور  هک  دننک  یم  زیهرپ  ینانخـس  یباطخ و  ياه  هویـش  زا  نانآ ، .دـنزاس  یم  هارمه  دـنخبل  یقلُخ و  شوخ  اب  ار  یمالک 

اب هارمه  نخـس  دـنی ، اشوخان  نحل  یـشزرا ، ّدـض  ياه  ترابع  هدوهیب ، وغل و  انعم و  یب  مالک  تسا : رارق  نیا  زا  نانخـس  نیا  قیداـصم  .دـنک  یم  ور 
، ندرب لاؤس  ِریز  زاـب ،) جـل  هظحـالم ، یب  هاوخدوخ ، هتخلـش ، ِنتفگ  دـننام   ) ندز بسچرب  تبحـص ، ماـگنه  هب  رـسمه  مـالک  ندرک  عطق  تینابـصع ،

«. دیآ یمن  مشوخ  تا  هرهچ  زا   » دننام یفنم  ياه  هلمج  نایب  نتفگ و  نخس  زیمآ  هنعط  بسانت و  یب  ارچ ، ۀملک  زا  دایز  ةدافتسا 

(1)« .وغل مالکب  ملکتی  نأ ال  ...بابسالا  يوقا  : » دنا هدرک  هئارا  باب  نیا  رد  يا  هدنزرا  ياهدومنهر  ام  ینید  ياه  هزومآ 

ص:25

ص319. ج76 ، راحب ، - . 1
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نا ...ًابیع  ءرملاب  یفک  : » تسا هدمآ  يرگید  ثیدـح  رد  (1)« .درادن یطابترا  وا  هب  هک  دیوگب  نخـس  يزیچ  ةرابرد  دیابن  امـش  زا  کی  چیه  ، » نینچمه
(2)« هینعی مالکب ال  ملکتی 

هارمه بولطم ، هدنزرا و  ياهدمایپ  اب  ات  دشاب  یگدولآ  هنوگره  زا  رود  هب  كاپ و  تروص  هب  دیاب  رهوش  نز و  یمالک  طابترا  یمالـسا ، هاگدید  رد 
هک تسا  نیا  نیجوز  نیب  وکین  طابترا  ِيرارقرب  لوصا  هلمجزا  .دوش  هارمه  يا  هژیو  نونف  بادآ و  اب  دـشاب و  لوصا  ساسارب  دـیاب  طاـبترا  نیا  .دوش 

دییأت هب  یلقع  رظنزا  تسا و  هدـشن  یبایزرا  بوخ  ینخـس  ات  دـشاب و  ییادـخ  ییالقُع و  فادـها  يانبمرب  دـیاب  رهوش  نز و  نیب  وگو  تفگ  عون  ره 
.تسوگو تفگ  زا  رتهب  توکس  یبایزرا ، نیا  زا  شیپ  دوش و  هدیجنس  ینید  یلقع و  رایعم  ود  اب  دیاب  ییوگو  تفگ  ره  .دوشن  حرطم  تسا ، هدیسرن 

ینالقع نآ  نایب  دنک ، یمن  لح  ار  یلکشم  درادن و  درف  تینابصع  یقلُخدب و  زاربِا  زج  يا  هجیتن  یمالک  رگا 

ص:26

ح5. ص130 ، ج2 ، راحب ، - . 1
ح43. ص189 ، ج78 ، راحب ، - . 2
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.تسین ینید  یعرش و  دیآ ، یم  دیدپ  یتحاران  ای  دوش  یم  هدز  یتمهت  دوش ، یم  لامیاپ  يدرف  زا  یّقح  هدش ، نایب  ۀملک  اب  رگا  .تسین 

دراد و دوجو  یعبط  شوخ  یعون  يزیچ ، ره  رد   (1)« .تسوکین نخس  شوگ ، ةویم  دراد و  يا  هویم  يزیچ  ره  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
هن دـشاب : شوگ  اب  بسانتم  دـیاب  مالک ، سپ  .دـیآ  یم  شـشوخ  ابیز  مالک  زا  یعیبط  تروص  هب  شوگ  ینعی  تسوکین ؛ مـالک  شوگ ، یعبط  شوخ 

دنخبل و اب  هارمه  هدوب و  زاون  شوگ  نیشنلد و  دیاب  هدنیوگ  نحل  نآ و  بلاق  .دشاب  ابیز  بوخ و  دیاب  زین  نآ  ياوتحم  .دنلب  یلیخ  هن  هتـسهآ و  یلیخ 
.دشاب هتشاد  دوجو  تفع  فالخ  یکاپان و  یگدولآ و  دیابن  مالک  رد  .رود  هب  یشاخرپ ، تینابصع و  هنوگره  زا  دشاب و  تبحم 

ص:27

ص299. نیدلا ، مالعا  - . 1
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یمالک يوکین  طباور  رد  يدربهار  ياه  هنیمز  . 2.1.5

هراشا

: هلمجزا .دزادرپ  یم  یمالک  يوکین  طباور  رد  يدربهار  ياه  هنیمز  هب  ناموصعم  ثیداحا 

ندوبدنمفده . 1،2،1،5

يارب يدب  دمایپ  ایآ  دراد و  يدوس  هچ  راک  نیا  دیوگب ، نخـس  يرگید  اب  دهاوخ  یم  یفدـه  هچ  اب  هک  دـنک  صخـشم  شدوخ  يارب  دـیاب  يدرف  ره 
(1)« دشیدنیب دیوگب ، نخـس  دهاوخ  یم  هک  یماگنه  هک  تسا  نآ  لقاع  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  درادن ؟ يرگید  ای  لباقم  فرط  ای  دوخ 

: تفرگ هجیتن  نینچ  ناوت  یم  فیرش ، ثیدح  ود  نیا  زا   (2)« .دنک یم  لمأت  نآ  رد  دیوگب ، نخس  دهاوخ  یم  هک  یماگنه  نمؤم  : » دنیامرف یم  ای 

ص:28

ح12. ص129 ، ج1 ، راحب ، - . 1
ح62. ص292 ، راحب ، - . 2
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.دشاب هتـشاد  بولطم  دمایپ  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  مالک  .درک  یبایزرا  ار  راک  ۀـجیتن  نایاپ و  درک و  لمع  دـنمفده  دـیاب  یمالک ، طابترا  ره  رد 
، نیاربانب .نتـشاد  یهلا  دـهعت  نامیا و  يرگید  درِخ و  لقع و  یکی  دوش : یم  یـشان  یمدآ  رد  لماع  ود  زا  وکین ، یمـالک  طاـبترا  يرارقرب  نینچمه ،

.دراد یپ  رد  ار  وکین  طابترا  درم ، نز و  رد  یقالخا  ياه  شزرا  يدنمدرخ و  تیوقت 

رد یموهفم  دـیاب  هکنیا  رخآ  .یمالک  طابترا  طـقف  هن  تسا ، یمـالک  يوکین  طاـبترا  دراد ، رهوش  نز و  یگدـنز  رد  يرثؤم  شقن  هچنآ  هکنآ  رگید 
يا هملک  ای  هلمج  بلاقرد  دیابن  دیایب ، نهذ  هب  هچره  سپ ، ددرگ ؛ نایب  نخـس  سپـس ، دوش و  داجیا  یگدامآ  مالک ، زاربا  يارب  هدـش و  هدرورپ  نهذ 

(1)« .مالکلا لاجترا  بنجت  : » دوش راکشآ 

ص:29

ح37. ص104 ، ج72 ، راحب ، - . 1
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یمالک تیعقوم  لماک  تخانش  . 2،2،1،5

هک یمالک  بناوج  ۀـبناج  همه  تخانـش  تیعقوم و  یبایزرا  .دـشاب  یناور  بسانم  تیعقوم  رد  عقوم و  هب  هک  تسا  نیا  هب  یمالک  طابترا  ندوب  وکین 
ال : » دـشاب رثؤم  هجو  نیرتـهب  هب  مـالک  رودـص  یگنوگچ  رد  دـناوت  یم  رـسمه ، دوخ و  یحور  تـالاح  زا  هناـنیب  عقاو  كرد  دوش و  ناـیب  تسا  رارق 

(1)« .ًاعضوم مالکلا  يرت  یتح  کینعی  امیف  نمّلکتت 

قداص ماما  .دنکن  زاربا  ار  نآ  بسانمان ، تیعقوم  رد  دنادب و  ار  دوخ  مالک  ردق  درف  هک  تسا  نیا  وکین  یمالک  طابترا  تیعقوم  تخانـش  قیداصم  زا 
ملع نم  ...یبوطف  : » درب یمن  نیب  زا  ار  نآ  رابتعا  ندز ، فرح  اجیب  اب  دناد و  یم  ار  دوخ  مالک  ردق  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع 

(2)« .مالکلا ردق 

ص:30

ح10. ص127 ، ج78 ، راحب ، - . 1
ح16. باب 100 ، ص20 ، ج9 ، كردتسم ، - . 2
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زیمآ تبحم  مالک  . 3،2،1،5

هب دـیاب  رگیدـکی  لباقمرد  تبحم  راهظا  هب  رهوش  نز و  لـباقتم  زاـین  .تسا  ییوشاـنز  قفوم  یگدـنز  تایرورـض  وزج  زیمآ  تبحم  تاـملک  ندـینش 
نز لد  زا  مراد ، تتـسود  دیوگ  یم  هک  رهوش  مالک  نیا  هاگ  چیه  : » دنیامرف یم  هراب  نیارد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  .دوش  هداد  خـساپ  وحن  نیرتهب 

(1)« .دوش یمن  جراخ 

یلع هب  زیمآ  مارتحا  زیمآ و  تبحم  تارابع  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یگدنز  رد  .دنک  تبحم  راهظا  شیوخ  رـسمه  هب  دیاب  لباقتمروط  هب  زین  نز 
(2)( وت ناج  يالب  رپس  نم  ناج  داب و  وت  حور  يادف  نم  حور  .ءاقولا =( » کسفنل  یسفن  ءادفل و  کحورل  یحور  : » تسا رایسب  مالسلا  هیلع 

یمالکریغ يوکین  طباور  . 2.5

هراشا

ص:31

ح59. ص569 ، ج5 ، یفاکلا ، ینیلک ، - . 1
ص196. ج1 ، ارهز ، ترضح  تنس  شرگن و  رد  هداوناخ  میکحت  ینابم  یناردنزام ، يرئاح  - . 2
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يوکین طـباور  رد  يدربـهار  ياـه  هنیمز  یخرب  هب  ریز  رد  .تسا  یلمع  یـساسحا و  یفطاـع ، یناور ، طـباور  لـماش  رهوش  نز و  یمـالکریغ  طـباور 
: میزادرپ یم  یمالکریغ 

لباقتم مارتحا  . 1،2،5

همدقم

نارـسمه نیارب ، نوزفا  .دنناد  یم  دنمـشزرا  ار  رگیدـکی  دـنا و  لئاق  يدایز  مارتحا  مه  يارب  نارـسمه  نآ ، رد  هک  تسا  یـشرگن  مارتحا ، زا  دوصقم 
ّلح يارب  لـیامت  زورب  ماـگنه  هب  هک  تسین  روآ  بجعت  نیارباـنب ، دـننک ؛ زاربِا  یعوـن  هب  ار  نآ  دـنروآ و  ناـبز  هب  ار  مارتـحا  نـیا  هـک  دـندنم  هقـالع 
یم رهاـظ  رـسمه  هب  هجوت  نداد و  شوگ  ِییاـناوت  تروص  هب  دوخ ، لکـش  نیرت  لیـصا  رد  مارتحا  .میتسه  مارتحا  دـهاش  جوز ، هب  طوبرم  تالکـشم 

دنور و یم  رتارف  فرح  شرگن و  زا  اه ، ییاناوت  نیا  هک  تسا  نشور  .دوش 

ص:32
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(1) .دنوش یم  لیدبت  زیمآ  مارتحا  ینادردق  هنالاعف و  يراذگ  شزرا  هب 

ار اه  نآ  ناهنپ و  رگیدـکی  زا  ار  ...و  یحور  یتحاران  یتخـسرس ، مشخ ، دـننام  دوخ  تاساسحا  فطاوع و  رهوش  نز و  هک  تسین  انعم  نیا  هب  مارتحا 
نوچ ییوشانز ، یگدـنز  رد  رهوش  نز و  ناـیم  هاـتوک  ياـهوگموگب  یحطـس و  ياـه  مشخ  .دـننک  هتـشابنا  مه  يور  یناور  ياـه  هدـقع  تروص  هب 

ياـنعم هـب  مارتـحا  نـینچمه ، .دـنک  یم  مارآ  دـیوش و  یم  ار  زیچ  هـمه  ناراـب ، نـیا  دراـب و  یم  ناراـب  قربودـعر  زا  سپ  هـشیمه  تـسا : قربودـعر 
نانآ داقتنا  ات  دنزیهرپب  ییوخدنت  زا  دیاب  یلو  دـننک ؛ داقتنا  رگیدـکی  بسانمان  راتفر  زا  اراکـشآ  رهوش ، نز و  تسا  مزال  یهاگ  تسین : ندرکنداقتنا 

.دشابن رثا  یب 

: دنیامرف یم  رهوش  هب  نز  نتشاذگ  مارتحا  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنا : هدرک  شرافس  رایـسب  رهوش  نز و  لباقتم  مارتحا  هب  یمالـسا ، تایاور 
رازآ دراذگب و  مارتحا  شرهوش  هب  هک  ینز  ره  »

ص:33

ص135. ص124 ، یبارهس ، اضردیمح  ۀمجرت  ینامرد ،) ییوشانز   ) ییوشانز تالالتخا  نامرد  تخانش و  - . 1
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یگدنز ِیشوخ  دنک ، نیهوت  شا  هداوناخ  هب  سکره  : » دنیامرف یم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   (1)« .دوب دهاوخ  دنمتداعس  تخبشوخ و  دناسرن ،
(2)« .داد دهاوخ  تسد  زا  ار 

رد یبلق ، مارتحا  رب  نوزفا  مه ، هب  نارـسمه  لباقتم  مارتحا  هک  تسا  هتـسیاش  .دراد  يا  هژیو  ياـهدومن  اـه و  هناـشن  نیجوز ، ناـیم  زیمآ  مارتحا  ۀـطبار 
: زا دنا  ترابع  اهراتفر  نیا  .دوش  زاربِا  زین  ینوریب  ياهراتفر  یخرب 

وا نأش  ۀتسیاش  بسانم و  مان  هب  رسمه  ندناوخ  . 1،1،2،5

یم ادص  کچوک  مان  اب  ار  وا  دـننک و  یم  مرـش  ساسحا  عمج  رد  ناشرـسمه ، مان  ِهارمه  یبسانم ، دـنوشیپ  ای  دـنوسپ  ندربراک  هب  زا  نارـسمه  یخرب 
بقل و نودب  ار  رگیدکی  دوخ ، يدرف  تبحم  رد  تمیمص  یکیدزن و  ساسحا  لیلد  هب  درم  نز و  .دوش  یم  رسمه  ریقحت  ببس  رما  نیا  هک  دننز 

ص:34

ص253. ج103 ، راحب ، - . 1
ص151. هیددعلا ، ظعاوم  ینیکشم ، - . 2
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مارتحا قادصم  بسانم ، ياهدنوشیپ  اهدنوسپ و  باقلا و  زا  هدافتـسا  نارگید  روضح  رد  یعمج و  ياه  طیحم  رد  اما  دننز ؛ یم  ادـص  کچوک  مان  اب 
هب دنهد ، رارق  بطاخم  ار  امـش  رـسمه  دنهاوخب  رگا  هک  دنک  یم  اقلا  نارگید  هب  ار  مایپ  نیا  دـش و  دـهاوخ  وا  تشادـگرزب  ببـس  تسا و  رـسمه  هب 

(1) .دننک هدافتسا  اه  بقل  نآ  زا  وا ، نأش  ۀتسیاش  لماکروط و 

لزنم هب  دورو  ماگنه  ندرک  مالس  . 2،1،2،5

، ددرگ یم  زاب  لزنم  هب  راک ، زا  سپ  نوریب و  زا  رهوش  هک  یماگنه  .تسا  لزنم  هب  دورو  ماگنه  ندرک  مالس  رـسمه ، هب  مارتحا  زاربا  ياه  هار  زا  یکی 
راک یگتـسخ  دـشخب و  یم  شمارآ  وا  هب  یگدـنز ، ياعد  يادـها  تیحت و  نیا  .دـنک  مالـس  دوخ  رـسمه  هب  هژیو  هب  لزنم  لها  هب  هک  تسا  هتـسیاش 

دنک و یم  نوریب  وا  نت  زا  ار  هنازور 

ص:35

ص370. مالسا ، رد  هداوناخ  ماظن  نایراصنا ، نیسح  - . 1
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، دوش یم  دراو  هناخ  هب  رهوش  یتقو  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   (1) .دراد دوخ  رسمه  دزن  يا  هژیو  تیـصخش  تلزنم و  هک  دنک  یم  ساسحا 
(2)« .دهد ربخ  دوخ  ندمآ  زا  ار  هداوناخ  ات  دنک  هفرس  دنزب و  نیمز  هب  ار  ششفک  نآ ، زا  شیپ  دنک و  مالس  شا  هداوناخ  هب  دیاب 

دوخ هک  یتبـسن  هب  دنریگ و  یم  هلـصاف  اه  شزغل  اه و  یگدولآ  زا  دننک ، تیاعر  ار  رگیدکی  مارتحا  تلزنم و  جوز ، ود  هک  هزادـنا  نامه  هب  عقاورد ،
زا نوریب  ار  مارتحا  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  يافص  یکاپ و  دنوش و  یم  راتفرگ  تافارحنا  يداو  رد  دننک ، ساسحا  شزرا  یب  دوخ  رسمه  دزن  ار 

.دننک یم  وجو  تسج  هداوناخ  ياضف 

وا ۀقردب  رسمه و  زا  لابقتسا  . 3،1،2،5

درم ناور  رب  ییوکین  رثا  دیاشگ ، یم  درم  يور  هب  ار  رد  نادنخ  يا  هرهچ  اب  هناخ  ِمناخ  هک  یماگنه 

ص:36

ح2. ص441 ، ج8 ، هعیشلا ، لئاسو  - . 1
ج76. راحب ، - . 2
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هب لاـح ، نیارد  .تسا  هدـش  هناـخ  دراو  هتـسخ  ینت  هدرمژپ و  یحور  اـب  هدوـب و  ور  هبور  لکـشم  اـه  هد  اـب  هناـخ ، زا  نوریب  درم ، دـیاش  .دراذـگ  یم 
دبلاک رد  يا  هزات  حور  افصاب ، توارطاب و  ةرهچ  اب  رسمه  نتفرزاوشیپ 

هب هناخ  ِرد  ات  هک  تسا  نیا  نز  ۀفیظو  : » دـنیامرف یم  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  (1) .دشخب یم  شمارآ  ار  شلد  دـمد و  یم  وا  ۀتـسخ 
(2)« .دیوگب دمآ  شوخ  يو  هب  دورب و  رهوش  زاوشیپ 

رسمه هاگدید  زا  لئاسم  ندید  . 2،2،5

هب ناوت  یم  .دننک  یم  بسک  رگیدـکی  زا  يا  هدـنهد  حیـضوت  هدـننکدعاقتم و  تاعالطا  نآ ، اب  نارـسمه  هک  تسا  يا  هدـیچیپ  دـنیارف  مهف  كرد و 
یبوخ هب  ار  تیاه  فرح  هک  متسین  نئمطم  : » دننک نایب  ار  ریز  ةداس  ترابع  ماهبا ، ندشادیپ  ماگنه  هک  داد  شزومآ  نارسمه 

.ممهف یم 

ص:37

ص40و41. يرادرسمه ، ینیما ، میهاربا  - . 1
ص551. ج3 ، لیاسولا ، كردتسم  يرون ، نیسح  - . 2
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نارـسمه رت ، فیرظ  يانعم  رد  نیادوجواب ، .تسا  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  هداس  ییاضاقت  رهاـظ  هب  هلمج ، نیا  یهد »؟ حیـضوت  رتشیب  یناوت  یم 
« .منیبب وت  هاگدید  زا  ار  هلئسم  نیا  هک  منک  یم  شالت  عقاو  هب  نم  : » دنیوگ یم  همادا  رد 

هدرک هبرجت  رـسمه  هچنآ  ۀـنالدمه  كرد  نتـسناد و  ِییاناوت  ینعی  دوش ؛ یم  طوبرم  نآ  هب  مهف  كرد و  هک  تسا  يزیچ  نآ  ۀـمه  نیا ، تقیقحرد ،
(1) .دنشخب یم  تیعورشم  رگیدکی ، ِيرواد  ياه  بوچراچ  هب  نارسمه  هک  تسانعم  نآ  هب  نیا  .تسه  زین  هبرجت  شریذپ  یعون  نیارب ، نوزفا  .تسا 

هک دنراد  ییاهراظتنا  يرگید  زا  کیره ، رگیدکی ، ناوت  نتفرگرظنرد  نودـب  دـننک و  یمن  كرد  ار  رگیدـکی  درم  نز و  هاگ  یگداوناخ ، طیحم  رد 
، دندوب هدرک  كرد  ار  رگیدمه  ود  ره  رگا  هک  یلاحرد  دراد ؛ دوجو  لادج  گنج و  ود ، نآ  نایم  هراومه  ساسا ، نیمه  رب  تسوا و  ناوت  زا  جراخ 

ص:38

ص125. يرادرسمه ، ینیما ، میهاربا  - . 1
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ییاناوت اب  نارگید  زا  دارفا  ياهراظتنا  هک  تسا  یماـگنه  ندرک  كرد  هک  مینکن  شومارف   (1) .دمآ یم  دیدپ  ود  نآ  نایم  شزاس  يریگرد ، ياج  هب 
كرد دـشاب ، درف  ِییاناوت  زا  شیب  اهراظتنا  یتقو  .دـیآ  یم  دـیدپ  ندرک  تکرح  ِدـیما  شالت و  هک  تسا  یعاضوا  نینچ  رد  .دـشاب  ربارب  ناـنآ  ياـه 

(2) .دمآ دهاوخ  دیدپ  نوکس  سأی و  يدرس و  هجیتنرد ، .درادن  دوجو  ندرک 

رسمه ياهزاین  تخانش  . 3،2،5

رد دننک و  یم  یهاتوک  ناشرسمه  ياه  هتساوخ  تخانش  رد  نارسمه  یخرب  .تسا  یطابترا  دنیارف  ِیساسا  رصانع  زا  رـسمه ، ياهزاین  زا  ندوب  هاگآ 
ياهزاین ندینش  يارب  عقاوم ، یخرب 

ص:39

ص153. هداوناخ ، ماکحتسا  لداعت و  روپدیشر ، دیجم  - . 1
ص154. نامه ، - . 2
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ریوصت

ص:40
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نیا ۀمه  رد  .دنشابن  ساسح  رگیدکی  هب  دنریگ  یم  میمـصت  هدافتـساءوس ، میب  زا  هک  دنتـسه  زین  ییاه  جوز  .دنهد  یمن  صاصتخا  ینامز  ناشرـسمه 
(1) .دنوش یم  رترود  رترود و  مه  زا  دنروخ و  یم  تسکش  رگیدکی ، ياهزاین  ياضرا  ای  ییاسانش  رد  نارسمه  تسا : ناسکی  ییاهن  ۀجیتن  عقاوم ،

هتساوخ اه و  هقالع  اه ، هشیدنا  هک  ینارسمه  .داد  ناشن  بسانم  ِتیساسح  وا  رباربرد  ناوتب  ات  تسا  لباقم  فرط  تخانـش  دنمزاین  مهافت ، هب  ندیـسر 
طباور رد  هاگ  چیه  دنهد ، یم  ناشن  بسانم  شنکاو  دوخ  زا  اه  نآ  رباربرد  نوگانوگ  ياه  تیعقوم  رد  دنسانش و  یم  یبوخ  هب  ار  دوخ  رـسمه  ياه 
ناشن یبسانم  شنکاو  وا  ياـه  هتـساوخ  رباربرد  دـنراد ، دوخ  رـسمه  یحور  ياـه  تلاـح  زا  هک  یتخانـش  اـب  دـنوش و  یمن  ور  هبور  لکـشم  اـب  دوخ 

.داد دنهاوخ 

هب درف  هک  دنا  یقطنمریغ  یلیخت و  اه  نآ  زا  یشخب  دنرادن : يزرم  دح و  ناسنا ، ياهزاین 

ص:41

ص126. هداوناخ ، ماکحتسا  لداعت و  روپدیشر ، - . 1
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یم یناور  ۀـیلخت  هلیـسو  نیا  هب  شوخ و  لد  مارآ و  یناور ، رظنزا  دـشیدنا و  یم  اه  نآ  هب  ایؤر  رد  یهاـگ  یلو  تسا ؛ هاـگآ  اـه  نآ  ندوب  نکمماـن 
هزیگنا ثعاب  دـنراد ، یقطنم  یلمع و  ۀـبنج  هک  دوخ  زا  درف  ياهزاین  .تسا  طوبرم  نارگید  دوخ و  زا  وا  ياهراظتنا  اهزاین و  هب  زین  رگید  شخب  .دوش 

دناوت یم  زین  اهزاین  اه و  هتساوخ  نیا  .تسین  صخشم  تسا ، نارگید  هب  طوبرم  هک  یشخب  ندش  هدروآرب  .دوش  یم  وا  تیلاعف  كرحت و  هجیتنرد ، و 
هک دراد  دوجو  یلباقتم  ياهزاین  اه و  هتـساوخ  اه ، هنیمز  زا  يا  هراپ  رد  كارتشا  لیلد  هب  رهوش  نز و  طباور  رد  .دشاب  زرمودـح  نودـب  ای  یقطنمریغ 

هتکن زا  تسا ، یقطنم  یعیبط و  رگیدکی ، زا  رهوش  نز و  ياهزاین  اهراظتنا و  هزادـنا ، هچ  ات  عون و  هچ  هکنیا  هب  یهاگآ  .تسا  یعیبط  نآ ، زا  یـشخب 
(1) .درک هجوت  تقد  هب  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یمهم  ياه 

ص:42

ص266. قالط ، ییوشانز و  یگدنز  جاودزا ، رد  ناور  تشادهب  شقن  يرکسع ، نیسح  - . 1
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یبهذم ياهرواب  اه و  شنیب  ییوسمه  . 4،2،5

ۀیاپ رب  یناملـسم  ره  یگدنز  .تسا  نید  بهذـم و  یناسمه  ندوبوفک ، زا  هبترم  نیتسخن  تسا و  ندوب  ْوفُک  مالـسا ، رد  جاودزا  ياه  طرـش  زا  یکی 
دوجو كرتشم  عضاوم  دیاب  كرتشم ، یگدنز  رد  .دنک  یم  لمع  دوخ  یمالـساریغ  گنهرف  ۀـیاپ  رب  ناملـسمریغ  تسا و  یمالـسا  گنهرف  مالـسا و 

یم عازن  فالتخا و  راتفرگ  ای  نانآ  دنـشاب ؟ گنهامه  لمع ، ارجا و  ماـگنه  هب  دـنناوت  یم  دـنراد ، داـضتم  گـنهرف  هک  رفن  ود  هنوگچ  .دـشاب  هتـشاد 
(1) .دنک یشوپ  مشچ  دوخ  عضاوم  زا  دیاب  فرط  کی  ای  دنوش 

ات دنک  یم  حرطم  ار  نید  بهذم و  رد  ندوب  وفک  ۀلئسم  جاودزا ، زاغآ  رد  مالسا ، هک  تساجنیا 

يروابادخ و زا  یـشان  يرـشب  كاپ  ياه  تلـصخ  .دشاب  دنم  هرهب  زین  یبهذـم  ۀـفطاع  یمرگ و  زا  هداوناخ  نوناک  رگید ، يونعم  ياه  هبنج  رب  نوزفا 
دیحوت لصاح  زین  یگشیپاوقت  تسا و  یگشیپاوقت 

ص:43

ص113. هداوناخ ، لئاسم  رد  يریس  يرهاط ، هللا  بیبح  - . 1
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تسرپادخ و تشرـس و  کین  یلدـمه  هارمه و  يرـسمه  باختنا  رایعم ، نیرتدنمـشزرا  لد ، كاپ  نادرم  نانز و  دزن  رگید ، نایب  هب  .یـشیدناداعم  و 
(1) .تسا روابداعم 

.تسا كرتشم  یگدنز  ياه  هبذاج  نیرت  يوق  لماوع و  نیرترثؤم  زا  نیجوز ، ۀلیسو  هب  یبهذم  ياه  شزرا  اهرواب و  یلاعت  رمتسم و  تیوقت  ظفح و 
نارـسمه هب  ار  هدنزاس  طباور  ۀـقلح  نیرتابیز  یبهذـم ، ياه  هضیرف  هب  يدـنبیاپ  رد  یهارمه  یماگمه و  كرتشم و  یبهذـم  ۀـشیدنا  زا  يرادروخرب 

.دراد یم  ینازرا 

یعامتجا یگنهرف و  یسایس و  ياه  هاگدید  یگنهامه  . 5،2،5

یبهذم یلاعتم  ياهراتفر  ینید و  قیمع  ياه  شنیب  تاداقتعا و  رد  هک  ینانآ  نامگ ، یب 

ص:44

ص65. رترب ، نارسمه  زورفا ، یلع  مالغ  - . 1

( فقس کی  ریز  وکین  طابترا   ) 60 www.Ghaemiyeh.comامنهر ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 70زکرم  هحفص 50 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14555/AKS BARNAMEH/#content_note_44_1
http://www.ghaemiyeh.com


حرط ماگنه  هنومن ، يارب  تشاد ؛ دـنهاوخ  كرتشم  نابز  هشیدـنا و  زین  یگنهرف  یعامتجا و  ياه  تشادرب  اـه و  شرگن  رد  دـنراد ، لـماک  ِییوسمه 
ياهرایعم یمالـسا و  ياه  شزرا  ینابم و  ساسارب  درم  نز و  فلتخم ، ياه  هصرع  رد  ناـنز  یعاـمتجا  تیلاـعف  راـک و  لیـصحت و  نوچمه  یثحاـبم 

مالعا ار  یهباشم  كرتشم و  يرکف  عضاوم  یناسآ ، تحارص و  هب  هدوهیب ، ياه  لادج  اه و  هرجاشم  یتیسنج و  يدرف و  تابصعت  زا  رود  هب  ینآرق و 
زین يرورپدنزرف  یگدنز و  ةویـش  باختنا  یعامتجا ، تاطابترا  ۀنیمز  رد  دننیب و  یمن  نادرم  راصحنا  رد  ار  قیقحت  لیـصحت و  زگره  نانیا  .دـننک  یم 

(1) .دنراد یهباشم  يارآ 

رکفت رگا  .دـننک  طارفا  بتکم ، نآ  زا  يرادـفرط  رد  هار و  نیا  رد  تسا  نکمم  یتح  دـنناد و  یم  یبتکم  ِوریپ  ار  دوخ  هاـگ  دارفا  یـسایس ، ۀـنیمز  رد 
هب اسب  هچ  دشابن ، ناسکی  نیجوز  یسایس 

ص:45

ص67. نامه ، - . 1
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.دسرب بیسآ  ملاس  طباور  هب  اه ، فالتخا  نیا  رد  دماجنیب و  ییاه  فالتخا 

رد ندوب  وفک  هک  هنوگ  نامه  جاودزا ، ماگنه  رهوش ، نز و  رگا  دراد : یمهم  شقن  هدنزاس  ملاس و  طباور  داجیا  رد  زین  یگنهرف  ۀنیمز  رد  یگنهامه 
نادـب نیا  .تشاد  دـنهاوخن  یفالتخا  هلئـسم و  دنـشاب ، هدرک  هجوت  مه  رکف  حطـس  گنهرف و  رد  ندوب  وفک  هب  دـنا ، هتفرگ  رظنرد  ار  ینید  تاداقتعا 

.تسا مه  هیبش  ناشیاه  شزرا  تایقلُخ و  موسرو و  بادآ  اهرکف و  زرط  نآ ، رد  هک  دننک  جاودزا  يا  هداوناخ  اب  دیاب  هک  تسانعم 

ماگنه هب  ار  ییاه  طرـش  دـننک و  یمن  رکف  دوخ  يادرف  هب  جاودزا  زاغآ  رد  دارفا  یـضعب  .دـشاب  رثؤم  دـناوت  یم  زین  تالیـصحت  حطـس  نتفرگرظنرد 
داوس یب  ینز  اب  دراد ، یلاع  تالیصحت  هک  يدرم  ًالثم  دنک ؛ داجیا  نانآ  طباور  رد  یتالکشم  هدنیآ ، رد  تسا  نکمم  هک  دنریذپ  یم  رسمه  باختنا 
دهد ناشن  دنک و  تباث  ار  دوخ  یملع  يرترب  دشوک  یم  وا  .دتفا  یم  وا  دوخ و  یبایزرا  رکف  هب  يدـنچ ، زا  سپ  دـنک و  یم  جاودزا  داوس  مک  ینز  ای 

یفاک مهف  كرد و  نز ، هک 

ص:46
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! درادن وا  اب  یگدنز  يارب  ار  مزال  ِیگنهامه  زین  و 

رگیدکی اب  رهوش  نز و  يزاسدننامه  . 6،2،5

زا یـضعب  دریذپب و  ریثأت  يرگید  ياهراتفر  اهرواب و  اه و  هشیدنا  زا  يا ، هنوگ  هب  مادکره  هک  دوش  یم  ببـس  رهوش  نز و  نایم  ۀـطبار  جاودزا ، سپ 
اه و ضراعت  ۀـجیتنرد  هک  یلداعت  اـب  یعیبط  ملاـس و  يزاسدـننامه  نیا  .دـننک  يوریپ  كرتشم  يوگلا  کـی  زا  ود  ره  هجیتنرد ، دریذـپب و  ار  اـه  نآ 
هک یلاحرد  تسا ؛ هاوخلد  هب  لیم و  اب  رگیدکی  راتفر  رکفت و  شریذپ  يزاسدننامه ، رد  دراد : توافت  دوش ، یم  رارقرب  ود  نآ  ِنایم  ياه  شکمـشک 

(1) .دوش یم  ماجنا  راچان  هب  راک  نیا  رگید ، عون  رد 

ص:47

ص256. جاودزا ، رد  ناور  تشادهب  شقن  يرکسع ، نیسح  - . 1
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لباقتم ياهوگو  تفگرد  تاساسحا  نایب  . 7،2،5

هک دنرواب  نیا  رب  دسرب و  رظن  هب  هناقمحا  ناشراتفر  هک  دـنراد  میب  نوچ  دـننک ؛ یمن  زاربا  ناشرـسمه  هب  ار  دوخ  تاساسحا  زگره  دارفا ، زا  يرایـسب 
یمنرب یماگ  طباور ، نیا  ندـشرتهب  يارب  یلو  دـنراد ؛ تیاکـش  ناشرـسمه  اب  طابترا  زا  اه  نز  ِرتشیب  .تسا  هناکدوک  راـتفر  یعون  تاـساسحا ، زاربِا 

یم تسود  مک  مک  دـنراذگ ، یم  نایمرد  مه  اب  ار  دوخ  ساـسحا  رهوش  نز و  هک  یماـگنه  .دـننک  یمن  ناـیب  دـنراد ، دوخ  نورد  رد  هچنآ  دـنراد و 
، تسین نایمرد  یتسود  ياپ  دریگ و  یم  لکـش  یـسنج  ياه  هبذاج  لیلد  هب  اه  جاودزا  ِرتشیب  هکاجنآزا  .دننک  یم  یمدـق  مه  ساسحا  رتشیب  دـنوش و 

.دنزومآ یمن  ار  ندوب  بوخ  ِتسود  زگره  اه  جوز  یخرب 

ص:48
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یسنج زاین  ياضرا  . 8،2،5

، تسا كرتشم  یگدنز  هداوناخ و  شیادیپ  ِیساسا  لماع  هک  هنوگ  نامه  یسنج  ةزیرغ  هک  تسا  يرورـض  مزال و  ساسح ، رایـسب  ۀتکن  نیا  هب  هجوت 
لداعتم تسرد و  ندشناضرا  اه ، قالط  زا  يرایسب  تلع  هک  دهد  یم  ناشن  اه  شهوژپ  .دراد  یمهم  رایسب  شقن  زین  هداوناخ  يرادیاپ  رارمتـسا و  رد 

یم رارق  یـشاپورف  ۀناتـسآ  رد  ار  هداوناخ  یـسنج ، ةزیرغ  یعیبط  حیحـص و  ياضرا  هب  ندادـن  تیمها  ای  نادرم  ای  نانز  یجازمدرـس  .تسا  هزیرغ  نیا 
(1) .دهد

اضرا نانآ  ِیسنج  ةزیرغ  هجو  چیه  هب  یلو  دننک ، یم  جاودزا  هک  يدارفا  رایسب  هچ  دراد : قرف  یـسنج  ةزیرغ  ياضرا  اب  ییوشانز  طباور  ام ، داقتعا  هب 
.دراد یناور  یمسج و  یحور و  ياه  یگدامآ  هب  جایتحا  هکلب  دوش ؛ یمن  ققحم  یمـسج  طباور  يرارقرب  اب  اهنت  یـسنج  ياضرا  .دوش  یمن  عابـشا  و 

نادرم
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یگنانز تالیامت  ندوب و  نز  نادرم ، هک  دنراد  جایتحا  یگنانز  تالیامت  یحور و  رظن  زا  هکلب  دنرادن ؛ زاین  یـسنج  لمع  هب  اهنت  نانز ، دـننادب  دـیاب 
نانز اریز  دزرو ؛ باتـش  دـیابن  دوش ، رتسب  مه  شرـسمه  اب  هک  درک  هدارا  امـش  زا  یکی  هاگره  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  یلع   (1) .دننک دـییأت  ار  نانآ 

(2)« .دنراد ییاه  يدنمزاین 

تالکشم لح  رد  تراهم  . 9،2،5

ياه سالک  رد  تکرـش  مزال ، ياه  شناد  نتخومآ  .تسا  تالکـشم  لـح  ِتراـهم  یهاـگآ و  دوبن  هداوناـخ ، يریذـپ  بیـسآ  مهم  لـماوع  زا  یکی 
ياه تراهم  بسک  رد  ار  نانآ  دیازفیب و  نارسمه  تخانش  حطـس  هب  دناوت  یم  يرادرـسمه ، نییآ  ةرابرد  ییاه  باتک  ۀعلاطم  یبهذم و  یـشزومآ و 

ياه لح  هار  يریگارف  ناشتالکشم و  تخانش  اه و  یهاگآ  نیا  اب  نارسمه  .دنک  کمک  تالکشم ، لح 

ص:50

ص92. مالسا ، رد  جاودزا  یسانش  ناور  روپدیشر ، دیجم  - . 1
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.دنزاس یم  رادیاپ  ار  یگدنز  تالکشم ، نیا  عفر  يارب  یقطنم  لوقعم و 

هاوخریخ هبرجتاب و  دارفا  زکارم و  زا  نتفرگ  کمک  . 10،2،5

، ماوقا هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  دـنراد : یتوافتم  ياهرظن  تالکـشم ، عفر  يارب  هداوناخ  زا  نوریب  دارفا  زکارم و  زا  نتفرگ  کمک  ةرابرد  اه  هداوناـخ 
؛ دنروآ یم  رامش  هب  دوخ  یناوتان  لیلد  ار  دارفا  نیا  تلاخد  رگید ، یخرب  دنتسه و  يدنمشزرا  بوخ و  نایماح  هرواشم ، زکارم  اه و  هورگ  ناتسود ،
زا يرارطـضا ، لئاسم  رد  زج  رگا  دنک و  لصفو  لح  شدوخ  ار  شلئاسم  هک  تسا  يا  هداوناخ  بوخ ، ةداوناخ  هک  دـنا  هدینـش  نینچ  زابرید  زا  نوچ 
ام ۀعماج  رد  زونه  هنافـسأتم  دشاب ، هچره  رکفت  نیا  أشنم  .تسین  قفوم  بوخ و  اه  هداوناخ  رگید  ةزادنا  هب  هک  تسا  نآ  ۀناشن  دریگب ، کمک  یـسک 

.دراد ینارادفرط 

ای هبرجتاب  دارفا  هب  دـیاب  زاین  ماگنه  هب  تسا ، دوخ  ياضعا  نایم  رد  هدـنزاس  ملاس و  طـباور  يرارقرب  یپ  رد  هک  يا  هداوناـخ  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت 
.دنک هعجارم  هرواشم  نابیتشپ و  زکارم 
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ریوصت

ص:52
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یگدنز لاوحاو  عاضوا  اب  دوخ  ندرک  گنهامه  . 11،2،5

ياه هداوناخ  رد  هک  تسا  یتبثم  یگژیو  يریذپ ، قیبطت  .دـنبای  یم  تسد  لداعت  یعون  هب  یگدـنز ، تیعـضو  اب  دوخ  نداد  قیبطت  اب  قفوم  ياه  جوز 
اب دـنناوتب  ات  دـننک  حالـصا  ار  دوخ  ياـه  تداـع  اـه و  تشادرب  دـنناوت  یم  ریذـپ  قیبطت  ياـه  جوز  .دوش  یم  هدـید  تالکـشم  اـب  دروخرب  رد  قفوم 

.دنیایب رانک  یگدنز  ياهدوبمک  تالکشم و 

لباقتم قوقح  تخانش  . 12،2،5

ياـیاوز زا  ار  یگدـنز  تسا ، روآ  فـیلکت  لـباقم  فرط  يارب  درف ، کـی  يارب  یقح  شریذـپ  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوـت  لـباقتم و  قوـقح  تخاـنش 
يرایـسب زا  تسا و  لمع  ۀـمدقم  دوخ ، فیاظو ، قوقح و  هب  یهاگآ  .درک  دـهاوخ  نشور  ار  نارـسمه  فیاـظو  داـعبا و  دروآ و  یم  نوریب  کـیرات 

اه فالتخا 
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.دنک یم  يریگشیپ  ود  نآ  نایم  اه  يریگرد  و 

هداوناخ دارفا  رگید  زا  سکره ، هک  دوش  یم  ثعاب  دزاس و  یم  صخـشم  ار  اه  عقوت  زرم  دـنک و  یم  راوتـسا  طباوض  ۀـیاپرب  ار  طباور  قوقح ، نییعت 
زرم نآ  زا  دنک و  نّیعم  دوخ  يارب  ار  يا  همانرب  راک و  طباوض ، ساسارب  یـسکره  هک  دوش  یم  ببـس  نینچمه ، .دشاب  هتـشادن  هزادـنازا  شیب  یعقوت 

(1) .دورن رتارف 

یفطاع طابترا  ساسارب  هناخ ، رد  راک  میسقت  . 13،2،5

هب تمدخ   (2) .تسا هدش  هتفرگ  رظنرد  شاداپ  نآ ، يارب  هکلب  دـنک ، یم  بلج  ار  دـنوادخ  تیاضر  اهنت  هن  مه ، هب  درم  نز و  زیمآ  تبحم  ياهراتفر 
ایند و رد  دناسر و  یم  ادهش  نیقیدص و  ماقم  هب  ار  نآ  هب  لماع  دراد و  یپ  رد  يورخا  يویند و  راثآ  هک  تسا  یتیبرت  لوصا  زا  یکی  زین  نز 
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ص152. نآ ، نیداینب  شقن  هداوناخ و  یمئاق ، یلع  - . 1
ص70. ج3 ، ءاضیبلا ، هجحم  - . 2
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تسا و رتمک  نادرم  رد  هک  تسا  هداوناخ  رد  یفطاع  طابترا  يارب  یـشور  رـسمه ، هب  نداد  بآ  دننام  ییاه  تمدخ   (1) .دنک یم  دنمتداعس  ترخآ 
(2) .دنا هدش  قیوشت  راک  نیا  هب  شاداپ ، اب  تهج ، نیمه  هب 

ۀنافـصنم بساـنم و  میـسقت  قفوم ، ةداوناـخ  مزـال  لوصا  زا   (3) .دراد یمهم  ریثأـت  نآ  تداعـس  هداوناـخ و  تمالـس  ياـقترا  رد  رهوـش  نز و  ۀـطبار 
زا یکچوک  داهن  رد  یعامتجا  تلادـع  تیاعر  زا  يا  هنومن  دوخ ، هداوناخ ، طیحم  رد  راک  ۀـنالداع  میـسقت  .تسا  هداوناخ  هناـخ و  رد  اـه  تیلوئـسم 

دوش و یم  فیلاکت  راب  ِینیگنس  فیفخت  میسقت و  ببس  اه ، تیلوئـسم  نییعت  هک  تسا  نیا  هداوناخ  لماکت  رد  یباداش  لماوع  زا  یکی  .تسا  عامتجا 
یم ناشن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یگدـنز  هب  رظن  .دروآ  یم  مهارف  ار  رهوش  نز و  نیب  تّدوم  دـنویپ  میکحت  تابجوم  لـباقتم ، يراـکمه  نیا 

راک میسقت  نیا  هک  دهد 
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ص99. رابخالا ، عماج  - . 1
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یلع ترـضح  اب  ار  لزنم  ياهراک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  : » دنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دوب  هتفرگ  ماجنا  نسحَا  وحن  هب  ناشیا  ۀناخ  رد 
ياهراک دـشاب و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ةدـهع  هب  ندز  بوراـج  ندرکزیمت و  نتخپ ، ناـن  درآ ، ندرکریمخ  هک  دـندرک  میـسقت  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع 

يراک میسقت  هب  رترب ، ةداوناخ  رد  رهوش  نز و   (1)« .دهد ماجنا  مالسلا  هیلع  یلع  ار  ییاذغ  ۀیلوا  داوم  ۀیهت  مزیه و  يروآ  عمج  دننام  لزنم ، زا  نوریب 
هفیظو ماجنا  مادکره ، دنراد و  ار  تیاضر  لامک  داد ، تروص  مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  كرتشم  یگدنز  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتقو  .دنرامـش  یم  لجوزع  ادخ  هار  رد  داهج  فیدر  رد  سدقم و  يراک  دوخ ، يارب  ار  هدـش  نییعت  ةدودـحم  رد  ندرک 
بلطم نیا  زا  ردقچ  نم  هک  دناد  یم  ادخ  : » دنتفگ هراب  نیارد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـندرک ، میـسقت  مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  نایم  ار  اهراک  هلاو 

ياهراک ات  هتفرگ  ندزرطع  شیارآ و  یشوپ و  هداس  یگزیکاپ و  زا  درک : یم  لمع  دوخ  يرسمه  فیاظو  مامت  هب  وا  .مدش » لاح  شوخ 
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رب ار  وا  مدرواین و  مشخ  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  زگره  دنگوس ، ادخ  هب  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .نتخپ  نان  ندرکدازآ و  لزنم و 
« .تفاتش دنوادخ  رادید  هب  ات  مدرکن  روبجم  يراک 

مامت دـنناد و  یم  لوئـسم  وا  رباربرد  ار  دوخ  دـنیادخ و  ةدـنب  ود ، نآ  .تسا  هنومن  ةداوناخ  ِيراتفر  ياه  یگژیو  زا  رهوش ، نز و  ۀتـسیاش  يراـکمه 
: دندیـسرپ مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  .دـننک  بلج  ار  لـجوزع  ادـخ  تیاـضر  هک  تسا  نیا  یگدـنز  رد  ناشـشالت 
ار شرهوش  یحور  يونعم و  ظاحلزا  نز  هک  تسا  نیا  يراکمه  عون  نیرتهب  .تعاـطا » يارب  يرواـی  بوخ  : » دـنتفگ یتفاـی »؟ هنوگچ  ار  ترـسمه  »
تبقارم و وا  زا  دـنک و  يریگ  تسد  لـجوزع  ادـخ  یگدـنب  ریـسم  رد  ار  وا  زین  درم  دـیامن و  تیوقت  عاـمتجا  رد  روضح  يارب  ار  وا  دـنک و  كرادـت 

.دنادب لوئسم  وا  رباربرد  ار  نتشیوخ  دیامن و  تظفاحم 
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نارسمه ياه  هداوناخ  نایم  حیحص  ۀطبار  میظنت  . 14،2،5

.دنک شومارف  یگداس  هب  یتحار و  هب  ار  دوخ  ةداوناخ  دـیابن  دـناوت و  یمن  تسا ، هتفای  شرورپ  يا  هداوناخ  نماد  رد  یکدوک  زا  هک  يرـسپ  ای  رتخد 
زا دـیابن  رهوش  ای  نز  .تسا  قیمع  راد و  هشیر  دـشاب ، هتـشاد  زین  دـنیاشوخان  یتارطاخ  رگا  یتح  شا ، هداوناخ  ةراـبرد  درف  ره  فطاوع  تاـساسحا و 

یلیلد دوخ ، ةاوناخ  اب  مادک  ره  ۀطبار  هک  درک  تشادرب  نینچ  دیابن  نینچمه ، .دـنک  هطبار  عطق  دوخ  ةداوناخ  دارفا  اب  هک  دـشاب  هتـشاد  راظتنا  يرگید 
بجوم دزاسن و  دراو  ییوشانز  یگدنز  دنور  هب  یللخ  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  طباور  نیا  هتبلا  .تسا  شرـسمه  هب  وا  یهجوت  یب  يرهم و  یب  رب 

رظنزا هچرگا  دـنورب ؛ دوخ  ياه  هداوناخ  رادـید  هب  مه  اب  رهوش  نز و  تسا  رتهب  .دوشن  كرتشم  یگدـنز  فیاظو  نداد  ماجنا  زا  یهاـتوک  اـی  تلفغ 
.دننک یگداوناخ  یصوصخ و  ياهوگو  تفگ  فرَص  ار  ینامز  رادید و  دوخ  ياه  هداوناخ  اب  ییاهنت ، هب  رهوش ، نز و  یهاگ  هک  تسا  مزال  یناور 
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چیه اریز  دنزیهرپب ؛ يرگید  ةداوناخ  زا  دوخ  ياه  تشادرب  ای  اه  هقیلـس  فالتخا  نایب  زا  ناکما  دـح  ات  تسا  رتهب  رهوش  نز و  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
یم یناور  ياه  تمواقم  اب  هارمه  یبصع  ياـه  شنکاو  زورب  ثعاـب  اـهداقتنا  یخرب  .دریذـپ  یمن  دوخ  ةداوناـخ  دارفا  هب  ار  نارگید  ياـهداقتنا  سک 

زا نز  ای  رهوش  ۀـلگ  ای  داقتنا  دور  یم  نامگ  هک  عقاوم  یخرب  رد  .دـش  دـهاوخ  يرگید  ةداوناخ  زا  لباقتم  ِییوج  بیع  داقتنا و  زاربِا  بجوم  اـی  دوش 
.دشاب هداوناخ  ود  گنهرف  فالتخا  ای  اه  مهافتءوس  زا  یشان  داقتنا ، نیا  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  زاب  دشاب ، تسرد  يرگید  ةداوناخ 
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رتشیب هعلاطم  يارب 

.يرهاط هللا  بیبح  هداوناخ ، لئاسم  رد  يریس  . 1

.زورفا یلع  مالغ  رترب ، نارسمه  . 2

، یناردنزام يرئاح  ارهز ،  ترضح  تنس  شرگن و  رد  هداوناخ  میکحت  ینابم  . 3

نایراصنا نیسح  مالسا ، رد  هداوناخ  ماظن  . 4
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
هرـس سدـق   ) یماـما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تـحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

یگنهرف و یبهذم ، ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرشلا ،)
.تسا هدومن  زاغآ  یملع 

: همانمارم
اب و  یمالسا ، مولع  هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

تانایرج تابصعت و  زا  رود  هب  یملع و  افرـص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعـص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت 
شالت هعیـش » زکارم  یمامت  يوس  زا  هتفای  راشتنا  هدش و  دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعامتجا ،

مومع ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  اـت  دـیامن  یم 
.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
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همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1
یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2

...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3
 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4

www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5
...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6

يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7
...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8

( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9
( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10

: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
JAVA.1

ANDROID.2
EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
ار ام  هک  یناراوگرزب  همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

.مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد 

: يزکرم رتفد  سردآ 

لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
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09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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